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FÖR BARN MED OCH UTAN 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

SLUTSATS

Barn i olika åldrar med och utan 
funktionsnedsättning kan själva berätta om 
vad de gör och om de är engagerade i 
vardagsaktiviteter- FRÅGA BARNEN SJÄLVA!

Föräldrar kan också berätta om sina barns 
delaktighet i vardagsaktiviteter men de tycker 
inte alltid som barnen- FRÅGA FÖRÄLDRARNA 
OM DU VILL HA DERAS ÅSIKT  

INTRODUKTION
Barn med funktionsnedsättning blir mer sällan tillfrågade 
om deras egen syn på sin delaktighet i vardagsaktiviteter. 
Detta kan bero på att det kan vara svårt för barn att uttrycka 
sig de kan behöva stöd eller anpassad information för att 
kunna svara.

Ofta är det föräldrar eller professionella dvs lärare, skol-
sköterskor eller andra vuxna som svarar på vad de tror 
om barnens delaktighet.

SYFTE

Pröva och utvärdera ett frågeformulär med bilder anpassat så 
att barn kan svara på om de är delaktiga i vardagsaktiviteter.

METOD

Barn med och utan funktionsnedsättning i Sverige, 
Sydafrika och Kina intervjuades.

Frågeformuläret heter PMP som betyder Picture My 
Participation. Barnen blev intervjuade utifrån PMP och som 
hjälp användes bilder till frågorna.

RESULTAT

Med hjälp av anpassningar av frågeformulär t.ex. bilder 
och stöd av en forskare kan barnen själva svara på om 
de är delaktiga och engagerade i vardagsaktiviteter.

PMP visade sig vara bättre för barn med 
funktionsnedsättning och för barn i Sydafrika jämfört 
med för barn i Sverige.

Barn och föräldrar är överens om det mesta men när det 
gäller sociala aktiviteter och hushållsarbete tycker barn 
och föräldrar olika.
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